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La nostra visió

Serem una entitat de referència a les comarques de
Lleida en la defensa de drets i suports a la capacitat de
les persones.

Les claus:
MODEL

TERRITORI

XARXA

SOSTENIBILITAT

Implementarem un
nou model d'atenció
centrat en la voluntat
de la persona.

Serem una fundació
propera i compromesa
amb les necessitats de
les persones.

Potenciarem les
aliances per assolir els
reptes de futur.

En l'àmbit social, econòmic
i mediambiental. Buscarem
l'eficiència i la participació.
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Les persones decideixen

Avançarem cap a un canvi de paradigma
basat en la provisió de suports a les persones
perquè puguin exercir els seus drets.

Eixos estratègics
2

Organització sostenible

3

Aliances estratègiques i territori

Treballarem en una nova organització, que
prioritzi el benestar, la eficiència i la
coordinació i la presa de decisions basada en
la participació.

Treballarem les aliances com un factor
clau per assolir els reptes i ser una
fundació propera i present al territori

Implantar l'ACP en l'acompanyament
i el suport a les persones

Enfortir la sostenibilitat econòmica
amb noves fonts de finançament

Enfortir accions de difusió per donar
a conèixer la fundació

Treballar en xarxa amb les entitats
del territori per fomentar la inclusió

Vetllar pel benestar i l'estabilitat de
l'equip de professionals i la pertinença

Potenciar les aliances estratègiques
per abordar els reptes

Elaborar un codi ètic i de bon govern
que permetin resoldre conflictes

Potenciar la participació en la manera
de treballar i la presa de decisions

Reforçar el treball en xarxa amb
actors clau per aprofitar sinergies

Capacitar l'equip per afrontar els
canvis en el model d'atenció

Impulsar el voluntariat

Ser més propers a les persones i el
territori a través de la descentralització

Incorporar eines digitals
Disposar de certificacions de qualitat

